
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  1998

 

1.  FÖRENINGENS  SYFTE

Svenska  Föreningen  för  ADB  och  Juridik  (ADBJ)  bildades  1981.  Föreningen  är  enligt  stadgarna  en
oberoende  ideell  organisation  som  skall  verka  för  att  inom  sitt  intresse-område  sprida  information
och   kunskap,   möjliggöra   erfarenhetsutbyte   samt   främja   en   saklig   samhällsdebatt   kring   ADB-
teknikens  rättsliga   problem.   Föreningen   skall   särskilt   ta   initiativ   till   utbildningsverksamhet,   främja
debatt  och  stödja  forskning.

Föreningen  skall  också  skapa  och  utveckla  kontakter  med  motsvarande  organisationer  i  utlandet.

Medlemskap  står  öppet  för  både  enskilda  personer  och  organisationer.

2.  STYRELSENS  SAMMANSÄTTNING

Under  verksamhetsåret  har  styrelsen  haft  följande  sammansättning:

Claes  Månsson,  Advokatfirman  Åberg  &  Co  AB,  ordförande

Anders  Kylesten,  Rikspolisstyrelsen,  vice  ordförande

Tomas  Jalling,  D  &  B  Sverige  AB,  kassör

Daniel  Westman,  Institutet  för  rättsinformatik,  sekreterare

Martin  Brinnen,  Institutet  för  rättsinformatik

Pernilla  Skantze,  Advokatfirman  Vinge  KB

Thomas  Osvald,  IT-konsult

Kerstin  Wiss  Holmdahl,  Svenska  Kommunförbundet

Peter  Thörnqvist,  Industriförbundet  har  fungerat  som  adjungerade  ledamot  i  styrelsen.

 

3.  STYRELSENS  ARBETE

Under  1998  har  föreningens  styrelse  sammanträtt  9  gånger.  Styrelsen  har  planerat  och  genomfört
såväl  avgiftsfria  som  avgiftsbelagda  seminarier.  Ansvaret   för  den  praktiska  planeringen  m.m.  har
delats  upp  mellan  styrelsens  ledamöter.  Val  av  ämnen  har  beslutats  gemensamt  av  hela  styrelsen.

 

4.  FORSKNINGSSTÖD

Styrelsen  har  under  året  beviljat  en  ansökan   från   Institutet   för   rättsinformatik  om   forskningsstöd
med  30.000  kronor  för  bidrag  till  tryckning  av  forskningsrapporter.

 

5.  STIPENDIUM



Vid  årsmötet  den  19  mars  1998  delade  föreningen  för  åttonde  året  i  rad  ut  ett  stipendium,  denna

gång  på  5.000  kronor,  för  ett  förtjänstfullt  examensarbete  inom  ADB  och  juridik.  Efter  samråd  med

professor  Peter  Seipel  tilldelades  stipendiet  Anna  Gentzschein  för  hennes  uppsats  "Internet  Links  –

Legal  Implications".

 

6.  SEMINARIER  1998

Styrelsen  har  noterat  att   intresset  för  och  tillströmningen  till  seminarierna  fortsätter  att  vara  god.

Betalseminarierna  har  emellertid  inte  riktigt  haft  lika  många  deltagare  som  beräknat.  Seminarierna

har   haft   ett   genomsnittligt   deltagarantal   på   47   personer.   Styrelsen   har   under   verksamhetsåret

genomfört  följande  9  seminarier.

12  mars  Spamming  (kväll)

19  mars  Årsmöte,  inkl.  anförande  av  Gunnar  Hedborg  (kväll)

24  mars  Digitala  signaturer  (kväll)

28  april  Utvärdering  av  juridiska  databaser  (kväll)

27  maj  Elektronisk  betalning  (halvdag  -  betal))

24  september  Informationssäkerhet  och  certifiering  (halvdag  -  betal)

14  oktober  Nya  standardavtal  för  IT-branschen  (kväll)

5  november  Vad  händer  med  domännamnen?  (kväll)

3  december  Informationsfriheten  och  upphovsrätten  (kväll)

7.  PLANERADE  SEMINARIER  M.M.  1999

Styrelsen  har  planerat  följande  verksamhet  under  första  halvåret  1999

 

Januari  Normgivning  på  IT-området  (kväll)

Mars  Elektronisk  handel  (eftermiddag/kväll  -  betal)

Mars  Årsmöte  med  anförande  (kväll)

April                  Produktvisning  (kväll)

April                  Konvergensutredningen  (kväll)

Maj                  "Access  to  public  sector  information"  (kväll)

 

8.  MEDLEMMAR

Föreningen   hade   i   januari   1999   ca   420   medlemmar.   67   stycken   är   stödjande

medlemsorganisationer,   en   nettoökning   med   8   stycken   från   föregående   år.   (Tre

medlemsorganisationer  har   två  stycken  medlemskap.)  Sammanlagt  går   föreningens  utskick   till   ca

670  personer.

 



Advokatbyrån  Justus Bankgirocentralen  BGC

Advokatfirman  Delphi  HB Copyswede  Ek.För.

Advokatfirman  Ekelund Dahlman  Magnusson  Advokatbyrå

Advokatfirman  Foyen  &  Co Digital  Equipment  AB/LAW

Advokatfirman  Lindahl Dun  &  Bradstreet  Sverige  AB

Advokatfirman  Lindberg  &  Saxon EKO  Företagsupplysningar

Advokatfirman  Vinge  KB Enderborg  Trademarks  AB

Advokatfirman  Åberg  &  Co  AB Fakta  Informations  Förlag-F  I  AB

AFA-Arbetsmarknadens  Försäkr.  AB Falks  Advokatbyrå  HB

ALIS Finansinspektionen

AMF  Pension Folksam

FöreningsSparbanken  AB Riksgäldskontoret

Företagarnas  Riksorganisation Riksrevisionverket

Försäkringskassan  i  Stockholms  län Riksskatteverket

Holm  Advokatbyrå Rydin  och  Carlsten  Advokatbyrå  AB

Högskolan  i  Örebro Sema  Group  InfoData  AB

Högskoleverket Setterwalls  Advokatbyrå

IBM  Svenska  AB Sparbanken  SverigeAB

Intrum  Justitia  Sweden  AB Spri

IT-rättsförlaget  i  Sthlm Statskontoret

Karolinska  Inst. Swedma  -  Swedish  direct  marketing

Kommerskollegium Svensk  Industriförening

Konsumentverket Svenska  Bankföreningen

KreditFakta Svenska  IT-företagens  Organisations  AB

Lagerlöf  &  Leman  Advokatbyrå  AB Svenska  Kommunförbundet

Lantmäteriverket Svenska  Kraftnät  Elberedskap  AB

Mannheimer  Swartling  Advokatbyrå Svenska  Musikförläggareföreningen

NNR  Service  AB Sveriges  Industriförbund

OM-Gruppen Sveriges  InkassoOrganisation

Post-  &  Telestyrelsen Sveriges  Riksbank

Posten  AB UC  AB

Postgirot  Bank  AB Wistrand  Advokatbyrå  Stockholm  KB

Riksarkivet Överstyrelsen  för  Civil  Beredskap

Riksförsäkringsverket

9.  RÅDSREPRESENTANT  VID  INSTITUTET  FÖR  RÄTTSINFORMATIK  (IRI)

Enligt  stadgarna  för  IRI  skall  en  av  de  tre  ledamöterna  i  IRI:s  råd  föreslås  av  ADBJ.  Föreningen  har
under  året  representerats  av  Lars  Lindgren.

10.  ÖVRIG  VERKSAMHET

Föreningen  har  ett  gott  och  nära  samarbete  med  IRI.

Föreningen  är  delaktig  i  utgivandet  av  nordisk  årsbok  i  rättsinformatik.  Svensk  redaktör  för  årsboken
1998  har  varit  Peter  Wahlgren,   Institutet   för   rättsinformatik.   Årsboken   ges   numer   ut   på   förlaget
Jure.  Medlemmarna  har  möjlighet  att  köpa  årsboken  till  ett  rabatterat  pris.

Föreningens  administration  har  under  året  skötts  av  Sigbladh  Administration  HB.



Under   verksamhetsåret   har   föreningen,   liksom   tidigare   år,   kostnadsfritt   kunnat   disponera   lokaler

hos   Svenska   Arbetsgivareföreningen   (SAF)   för   seminarieverksamheten.   Styrelsen   har   för   sina

sammanträden   kostnadsfritt   fått   använda   lokaler   hos   Advokatfirman   Åberg   &   Co   och   hos

Industriförbundet.

Styrelsen   har   under   året   arbetat   med   att   utveckla   föreningens   webbplats   (www.adbj.se),   där

information  om  föreningens  verksamhet  publiceras  fortlöpande.  Webbmaster  är  Nicklas  Lundblad.

Under   verksamhetsåret   har   styrelsen   diskuterat   internationellt   samarbete   med   föreningarna   i

Norge,  Finland  och  Danmark.  Styrelsen  har  också  beslutat  att   föreningen  skall  delta   i  samarbetet

kring   tidningen   Lov   &   Data   som   ges   ut   av   den   norska   stiftelsen   Lovdata   och   som   redan   idag

fungerar  som  medlemstidning  för  den  norska  och  den  danska  föreningen.  Svensk  redaktör  för  Lov  &

Data  är  Daniel  Westman,  Institutet  för  rättsinformatik.

11.  EKONOMI

Föreningens  ekonomiska  resultat  och  ställning  framgår  av  bifogad  resultat-  och  balansräkning.

 


